
Tijdelijke inrichting Kavel 13a
Blok 13 a is omgeven door woningbouw. In de nabijheid van de 
kavel bevinden zich de Datonschool Neptunus, meerdere kinder-
dagverblijven en naschoolse opvang. 
De sociale samenstelling van de buurt is zeer divers. 
Om de sociale cohesie in de buurt te bevorderen is het uitgangs-
punt blok 13a zo in te richten dat hij door de buurt kan worden 
gebruikt. 

Kavel 13a, IJburg, Haveneiland West

Groen
De hele kavel wordt door een kastanjehouten scha-
penhekje omheind. Bloemrijke struiken markeren de 
ingangen.  
De kavel is toegankelijk via een patroon van gemaai-
de graspaden die door het bloemrijk grasland lopen. 
Treden overbruggen eventuele hoogteverschillen. 
Lijnen van bloembollen kondigen in februari en maart 
de lente aan.  

Speelgelegenheid
De bestaande speeltuin wordt met meer speeltoestel-
len uitgebreid. De doelgroep voor de speeltuin zijn 
kinderen tussen 1 en 8 jaar. Om de speeltuin uit te 
kunnen breiden wordt het relief rond het speelveld 
aangepast. 

Bloemenbootjes
Het plan voorziet in de plaatsing van bloemenbootjes 
die als moestuintjes, bloembakken, grasbanken, etc 
gebruikt kunnen worden. De boten worden over het 
hele veld verdeeld. Op dit moment heeft het stadsdeel 
3 boten ter beschikking gesteld die in het voorjaar 
geplaatst zullen worden. De boten worden door de na-
schoolseopvang Wervelwind, de basisschool Neptu-
nus en bewoners uit de buurt ‘geadopteerd’ die ook de 
verantwoordelijkheid neemt voor het beheer hiervan. 
Deze boten worden door kinderen beschilderd en ver-
volgens beplant. Meer boten zijn van harte welkom!
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Moestuinen, bloembollen, struiken, bloemrijke graslanden brengen de 
lente, zomer en herfst naar het eiland. 

Tijdelijke seizoensge-
bonden acties

Beleef de seizoenen!
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